
fredag 9 februari 2018 Minnesanteckningar

Projektmöte Konstrundan i Föreningen Lidingökonstnärer 
Tid Torsdagen 9 februari 2018
Plats Medborgarskolan Stockholmsvägen 62, Lidingö
Närvarande 11 medlemmar: Erik Andersson, Edit Cajas, Ingrid Hallström, Jacqueline Igestedt, 

Ingela Karlsson, Olga Kreida Smedmark, Elisabeth Megner, Annika Repper, Inga 
Sjödin, Lena Sundbeck-Arnäs, Liselott Toresdotter Lindberg,

Frånvarande 7 deltagare 
 
1. Kulturen i centrum. 13 stolar placeras ut den 17 februari kl 9:30 till 16:00. Vi kan välja 

att placera dem runt trädet, vid lyktstolparna eller fontänen. Om du vill ha med ett namn 
på objektet/stolen kan du mejla detta till Olga. Jacqueline plastar in ditt och stolens 
namn. Vi ska sälja lotter för 20:-/styck och behöver vinster att dela ut. Om du kan 
skänka något så ta med detta den 17:e för att visas i tältet. 23 företag/butiker är 
intresserade av samarbete med FLK och alla bör nu ha kommit överens med 
respektive butik om storlek på konstverket och placering. Centrumföreningen har 
skickat ut en lista för att få ditt namn, namn på konstverk och pris. 

2. Konstrundan. Samlingsutställning i Stadshusets skyltfönster och i entrén. 
Konstverket/-en ska lämnas den 19 mars kl 16:00 i Stadshuset till Jacqueline. De 
kommer att hängas/placeras 16:30-19:00 och 20 mars fr.o.m. kl 17:00. Jacqueline 
behöver medhjälpare! Mejla bilder och storlek på konstverken till Jacqueline och 
Ingela. Vi kommer även att ha bildspel i Stadshuset entré på de konstverk som du 
mejlat till Olga för kartan & rebusen. Vi diskuterade huruvida en karta i A0/A1 format 
kunde tryckas för en rimlig summa. Olga undersöker priser. 
Sponsorer. Totalt har vi fått klart med 17 sponsorer och 5 medarrangörer. Deadline för 
sponsorer att skicka in sitt material till Olga är 26 februari. FLK har fått förfrågan från en 
lokal designer och konstnär om att få delta under konstrundan, ev. som medarrangör 
men då personens verksamhet inte ansågs stödja föreningens beslöts att avvisa 
förfrågan.
Annonsering förutom kartan i MittiLidingö: Konstkalendern, På Gång, AlltomStockholm, 
VisitStockholm, Lidingösidan, Vårt Lidingö, Lidingö Kulturkalender, Ö-gruppens 
anslagstavlor (skickas v10 för annonsering v11+12). Vi kommer även att trycka upp 
flyers  som tillsammans med Konstkalendern ska delas ut på olika hotell, 
organisationer butiker osv. Inga S. meddelar när detta material finns att hämta i 
Stadshusets reception. 
Flaggor & mäklarskyltar: Ta kontakt med Ingrid om du inte har flagga resp. 
mäklarskyltar. 
Bilder: 2 st ska mejlas till Olga för kartan och rebusen och 1- 2 st (ange mått på 
konstverket!) till Jacqueline och Ingela för samlingsutställningen.
Deltagaravgift: 500 kr till plusgiro 51 38 37-5

3. Konstrundan 2019 - Sponsorer, medarrangörer och/eller annonsörer? Kan vårt 
kartmaterial med distribution finansieras genom att sälja annonsplatser? Frågan kom 
upp då AudioVideo ev. vill vara ”medarrangör” och då visa sin nya produkt: TV-skärm i 
form av tavla med bild/-spel. 
Vi diskuterade att återgå till benämningen Lidingö Konstrunda för aktiviteten i stället för 
Öppna ateljéer som trots allt kan vara kvar på flaggorna.  

4. Årsavgiften 400 SEK ska betalas in snarast till plusgiro 51 38 37-5. 

Inga Sjödin, sekreterare Ingela Karlsson, justerat


